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چکیده
هدف :هدف تحقیق کنونی ،شناسایی راهبردها و پیامدهای بهکارگیری منابع انسانی شایسته در ادارات تربیت بدنی دانشگاهها
بود.
روش شنا سی :بهمنظور تحقق این هدف از روش شنا سی کیفی و روش تحقیق نظریه دادهبنیاد ا ستفاده شد و از نظر هدف در
زمره تحقیقات کاربردی قرار داشت .جامعه تحقیق شامل نخبگان تربیت بدنی در ورزش دانشگاهی (شامل مدیران ارشد ادارات
تربیت بدنی دانشگاهها و مدیران و کارشناسان اداره کل تربیت بدنی وزارت عتف) بود و نمونهگیری آزمودنیها بهصورت نظری و
گلولهبرفی صووورت گرفت .ابرار جمعآوری دادهها ،مصوواهبه نیمه سووا تیافته بود و دادههای هاصوول از مصوواهبهها به روش
زمینهای کدگذاری و تجریهوتحلیل شد.
یافتهها :نتیجه گروهبندی کدها ،نشوووان دهنده  9مقوله اصووولی 46 ،مقوله فرعی و  58مفهوم بود که در قالب مدل پارادایمی
شوواملر راهبردها (تف ر راهبردی ،تحول سووازمانی و نوآوری سووازمانی) و پیامدها (توسووعه فرهن

سووازمان ،توسووعه سووازمانی،

بهرهوری ،توسعه اجتماعی ،مقوله محیطی و پرورش تف ر استراتژیک) در سازمانهای ورزشی دانشگاهها پدیدار شد.
نتیجهگیری :با توجه به طیف مخاطبان و مشتریان ورزش دانشگاهی که شامل دانشجویان ،کارمندان و اساتید است و همچنین
گرینههای غیرورزشی جذاب و جایگرین ورزش دانشگاهی موجود ،اگر متولیان ورزش دانشگاهها نتوانند با ت یه بر شایستگیهای
منابع انسووانی و با تحقق راهبردهایی مانند تف ر راهبردی ،تحول سووازمانی و نوآوری سووازمانی زمینه توسووعه فرهن

سووازمانی،

تو سعه سازمانی ،بهرهوری ،تو سعه اجتماعی ،پرورش تف ر ایدئولوژیک و توجه به مقوالت محیطی را فراهم نمایند ،قادر به جلب
رضوووایت جامعه مخاطب ود نخواه ند بود؛ بنابراین توصووویه میشوووود که مدیران باالدسوووتی ورزش دانشوووگاهی طرحهای
کارشناسی شده را جهت شناسایی و پیاده سازی شایستگیهای الزم برای کارکنان ورزش دانشگاه اجرا کنند و نیروی انسانی را
بر اساس شایستگیها ،جذب و استخدام نمایند.
واژههای کلیدی :نیروی انسانی ،ورزش دانشگاهی ،مدلهای شایستگی ،نظریه دادهبنیاد.
* نویسنده مسئول :تلفن09128238302 :

E - mail: mtalebpour@um.ac.ir
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مقدمه
ماهیت در هال تغییر کار و نگرانیهای مربوط به ش اف مهارتها تو سط ر شتههای متعددی برر سی شده ا ست .همچنان که
سازمانها در این قرن در هال هرکت هستند ،با فشارهایی مواجه شدهاند که منجر به تغییرات سازمانی شد .این فشارها شامل
افرایش اسوووتفاده از ت نولوژی ،جهانیشووودن ،افرایش تنوع ،هرکت به سووووی دمات مؤثر و باکیفیت ،افرایش نرخ تغییرات و
طرحهای سازمان انعطافپذیرتر با مرزهای کمتر بین مشاغل می شود (دابیوس 1و هم اران2004 ،؛ دودرستات1999 ،2؛ الولر،3
1994؛ مک لگان .)1989 ،4در واقع این تغییر سازمانی و ماهیت در هال تغییر م شاغل ،علت افرایش تأکید بر سرمایه ان سانی
ه ستند (کوکران .)2009 ،5انجمن سیا ست عمومی جامعه تربیت و تو سعه آمری ا )2003( 6موفقیت سازمانها را واب سته به
دانش و ظرفیتهای کارکنان شان تو صیف کرد« .در اقت صاد مبتنی بر دانش قرن  ،21تجهیرات یا ت نولوژی سازمانها را متمایر
نمیکند ،بل ه نیروی کار شان و فرآیندهای که تو سط نیروی کار ایجاد ،بهکار برده و هفظ می شود ،ا ست» (انجمن سیا ست
عمومی آمری ا .)2003 ،در واقع روی رد مبتنی بر شووایسووتگی بر الف روی رد سوونتی ،تمرکر را از مشوواغل به سوووی افراد و
شایستگیهایشان تغییر میدهد.
از سوی دیگر دقیقترین طرحهای سازمانی ،منطقیترین سا تارهای سازمانی ،پیچیدهترین برنامههای بازاریابی و پیشرفتهترین
سوویسووتمهای کامپیوتری به تنهایی موفقیت یک سووازمان را ت وومین نمیکنند .طرحها ،سووا تارها ،برنامهها و سوویسووتمها
به ودی ود عمل نمیکنند بل ه آنها تنها بهوسووویله افراد اجرا ،هفظ و محقق میشووووند .در واقع منابع انسوووانی ( بهمثابه
هیاتیترین منبع) بهعنوان کاتالیرور و نیروی محرک و انرژی بخشی است که بهرهبرداری از سایر منابع را ام انپذیر میسازند و
سازمان را قادر به دستیابی به اهدافش می سازند .بدون داشتن تعداد کافی نیروی انسانی واجد شرایط در م ان و زمان مناسب،
سازمان هرگر به اهدافش نخواهد ر سید .هتی در یک کار انه کامالً اتوماتیک این افراد ه ستند که بر دکمهها ف شار میآورند،
کامپیوترها را برنامهنویسووی میکنند و تصوومیمات مهم را ا ذ میکنند؛ بنابراین ،تنها با جذب و بهکارگماری اثربخش اسووت که
یک سازمان میتواند رسالتش را محقق سازد و به اهدافش دست یابد (عباس پور .)1389 ،ازاینرو شنا ت بهتر مدیریت منابع
انسانی شایسته برای سازمانها توانایی ایجاد مریت رقابتی پایدار را فراهم میآورد.
در سازمانهای دماتی نیر ،فرآیند و ماهیت کسبوکار بیش از آنکه بر منابع مشهود و تسهیالت تولیدی استوار باشد ،وابسته
به منابع و سرمایههای نام شهود برای لق ارزش ا ست .در سازمانهای دماتی و دان شی (مانند ادارات تربیتبدنی دان شگاهها)،
سووازمانها به کسووب یک مریت رقابتی 7پایدار برای اطمینان از رقابتپذیری ود نیاز دارند (عریری و هم اران .)1391 ،وجود
سا تار سازمانی مناسب ،روش اجرایی کارآمد ،تجهیرات و ابرار کار سالم ،جو کاری مناسب و از همه مهمتر ،نیروی انسانی واجد
صالهیت و شای سته از شرایطی ه ستند که برای نیل به اهداف ورزش هرفهای باید مورد توجه قرار گیرند (اه سانی و هم اران،
.)1392
چنانچه انتخاب افراد بهعنوان مدیر یا کار شناس در ورزش بر ا ساس شای ستگیهای الزم با شد ،ر سیدن به اهداف کیفی و کمی
نظام ورزش ک شور نیر دور از د سترس نخواهد شد .البته ،شای ستگی دامنه و سیعی از م شخ صات و ویژگیها شاملر دانش،
مهارتها ،تواناییها ،صووفات ،نگرشها ،انگیرهها و رفتارها اسووت که میتواند فرد را قادر سووازد تا وظیفه ود را بهطور اثربخش

1. Dubois
2. Duderstadt
3. Lawler
4. McLagan
5. Cochran
)6. American Society for Training and Development (ASTD
7. Competitive Advantage
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انجام دهد ( سو و وان  .)2009 ،1مدیریت منابع انسانی بهعنوان سیستمی برای استفاده صحیح و شایسته از نیروی انسانی در
جهت نیل به اهداف ازپیشتعیینشده در یک سازمان تعریف میشود (لی 2و هم اران .)2010
همچنین در مطالعات تطبیقی صووورت گرفته توسووط پورتر )1990( 3و تحلیلهای انجام شووده توسووط کولرتر )1997( 4بر روی
مطالعات وی ،عوامل و مؤلفه هایی که بر مر یت رقابتی و تحقق اهداف بنگاه های اقتصوووادی یا یک ملت تأثیرگذار هسوووتند،
اولویتبندی شدهاند (به نقل از سانر )2001 ،5و بر ا ساس این اولویتبندی عامل نیروی ان سانی بهویژه نیرویی که از مهارت و
دانش باالیی بر وردارسووت ،مهمترین عامل در رقابت اقتصووادی بین بنگاههای اقتصووادی و ملتها به شوومار میرود .بهعالوه
اُلریش 6و هم اران ( )2008نشان دادند که  20درصد موفقیت کسبوکار میتواند به متخصصان منابع انسانی نسبت داده شود.
بر همین ا ساس بر ی از پژوه شگران معتقدند که سرمایه ان سانی نقش م ستقیمی در عمل رد سازمانی و مریت رقابتی پایدار
بازی میکند (بارنی و رایت1998 ،7؛ کوهن2015 ،8؛ گرپت2015 ،9؛ الن

و بین ون اسوووماعیل2008 ،10؛ اُلریش و هم اران،

 .)2008به همین دلیل تقا ضای زیادی برای کارکنان مؤثر و شای سته در سازمانهای بخش دولتی ،عمومی و صو صی وجود
دارد.
با این هال ،اسوتفاده از مدلهای شوایسوتگی در مدیریت منابع انسوانی ،فعالیتهای منابع انسوانی را ت میل میکند (تریپاثی و
اگراوال.)2014 ،11در واقع شایستگیها ،پیوند مشترک اکثر زیر سیستمهای منابع انسانی و مهارتهای ذاتی و اکتسابی هستند
(ویلیام و بایهم2006 ،12؛ سلیمی و هم اران .)1397 ،با پیوند فرآیندهای منابع ان سانی با شای ستگیهای مطلوب ،سازمانها
میتوانند به ظرفیتهای نیروی کارشووان شوو ل دهند و نتایج بهتری را به دسووت آورند (دونرلی 13و هم اران )2006 ،و مم ن
ا ست سازمان بتواند مؤلفههای در هال پی شرفت سرمایه کلی دانش و الگوی مهارتهای نیروی کارش را ایجاد کند (تریپاثی و
اگراوال .)2014 ،بهعالوه ،سازمانها مم ن ا ست بتوانند از این اطالعات برای تحقق تحلیل فردی و سازمانی ،کاهش هرینههای
آموزش ،بهبود شیوههای استخدام ،بهبود هفظ ،بهبود عمل رد منابع انسانی و فرآیندهای برنامهریری توسعهای استفاده کنند و
سرمایه انسانیشان را به صورت مؤثرتری گسترش دهند (گانگانی 14و هم اران .)2006 ،در واقع استفاده از شایستگیها بهعنوان
مبنایی برای اسوووتخدام کارکنان ،انعطاف پذیری مورد ن یاز برای گرینش و جایگیری افراد در جایی که بهترین دمت را برای
سازمان ارائه میکنند ،فراهم میشود.
ازاینرو نتایج ب سیاری برای پیامدهای شای ستگی منابع ان سانی در ورزش ،از ارائه زبانی م شترک (دابیوس و هم اران )2004 ،تا
توصووویف امور ارزشووومند برای کارکنان (الموراکس ،)2008 ،15وجود دارد .آنچنان که راهبر-دانیلر 16و هم اران ( )2001در
تحقیقی چهار محرک کلیدی یا منفعت مورد انتظار شوایسوتگیها را شوناسوایی کردند که شواملر ( )1تقویت فرآیندهای منابع
انسووانی )2( ،دسووتیابی به انسووجام فرهنگی و هماهنگی سووازمانی )3( ،بهبود بهرهوری عملیاتی و ( )4تحریک تغییر سووازمانی،
1. Xu and Wang
2. Lee
3. Porter
4. Koellreuter
5. Saner
6. Ulrich
7. Barney and Wright
8. Cohen
9. Gerpott
10. Long and bin Wan Ismail
11. Tripathi and Agrawal
12. William and Byham
13. Donzelli
14. Gangani
15. Lamoureaux
16. Rahbar-Daniels
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میشووود .در همین راسووتا ،دراگانیدز و منتراس )2006( 1چند دلیل اصوولی بهکارگیری روی رد مبتنی بر شووایسووتگی توسووط
شرکتها یا سازمانها را اینگونه تو صیف کردندر ( )1شنا سایی مهارتها ،دانش ،رفتارها و ظرفیتهای مورد نیاز برای تحقق
معیارهای معین را فراهم میکند که با استراتژیها و اولویتهای سازمانی مطابقت دارند؛ ( )2بر زدودن ش اف شایستگی در بین
افراد و گروهها در پروژه ،نقش شغلی یا استراتژی انتخاب شده تأکید دارد.
عالوه بر مرایای ذکر شده ،بر ی از پیامدهای شای ستگی منابع ان سانی تو سط دابیوس و هم اران ( )2004به صورت زیر بیان
می شودر افرایش مریت رقابتی ،توسعه کیفیت بهتر کاالها و دمات ،افرایش بهرهوری ،تعیین رشد آتی سازمان ،تسهیل تغییر و
تبدیل فرهن  ،کمک به تغییر سازمان در مقیاس و سیع ،تقویت نتایج مثبت با م صرفکنندگان یا فرو شندگان ،افرایش عمل رد
مالی ،ایجاد پیوندها و ادغام سویسووتماتیک بین شوویوههای مدیریت منابع انسووانی و تطبیق شوویوههای مدیریت منابع انسووانی با
مأموریت ،چشمانداز ،ارزشها یا استراتژیها یا اهداف کسب و کار سازمان .در این راستا عیدی و هم اران )1398( ،بیان داشتند
که افرایش مذاکره و مشارکت کارکنان در تصمیمگیریها ،تفویض ا تیار بر اساس شایستگیهای کارکنان ،ایجاد ف ایی مبتنی
بر اعتماد دوسویه مدیر و کارکنان میتواند در اثربخشی سازمانی مؤثر باشد.
با توجه به نتایج تحقیقات در هوزه شایستگی منابع انسانی که به بر ی از این نتایج اشاره شد ،بدون شک سرمایه انسانی بهینه،
روشی مهم است که سازمانها میتوانند از طریق آن مریت رقابتی پایدار کسب و هفظ کنند؛ در نتیجه این مطالعه به دنبال آن
است که راهبردها و پیامدهای شایستگی منابع انسانی را در سازمانهای ورزشی دانشگاهی بررسی کند تا مشخص شود که آیا
در ورزش دانشگاهی هم شایستگیها میتوانند مفید و مؤثر باشند یا یر؟
امید ا ست که نتایج پژوهش ها ضر رهنمودهایی را برای مدیران و کار شنا سان اداره کل تربیت بدنی وزارت عتف ،ادارات تربیت
بدنی دان شگاهها و هیئتهای ورزش دان شگاهی و در قالب ارائه مؤلفههای کیفی ایجاد مریت رقابتی مبتنی بر شای ستگی منابع
ان سانی معرفی کند .همچنین کار شنا سان سازمانی را با نقطه نظرات مدیران ار شد ود در صوص متغیر مورد برر سی آ شنا
سوووا ته و زمینههای توسوووعه فردی همراه با لق نوآوری در ارائه دمات آموزشوووی و ورزشوووی را فراهم آورد .لذا با توجه به
ا ستخراج ،شنا سایی و معرفی مؤلفههای شای ستگی سرمایههای ان سانی ادارات تربیتبدنی دان شگاهها و به سبب م شترک بودن
زمینههای فعالیت در سازمانهای ورزشی ،اداره کل تربیتبدنی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،دانشگاهها و مؤسسات آموزش
عالی ،فدرا سیون ورزشهای دان شگاهی و هیئتهای زیرمجموعه و سازمانهای ورز شی د ستگاههای دولتی ک شور را میتوان در
زمره استفادهکنندگان از نتایج این پژوهش قرار داد.
روششناسی
این پژوهش از منظر ماهیت در دسووته پژوهشهای کاربردی و از منظر روششوونا تی و اسووتراتژی گردآوری و تجریهوتحلیل
داده ها در دسوووته پژوهش های کیفی قرار میگیرد .روش کیفی پژوهش هاضووور مبتنی بر نظر یه دادهبنیاد بود .روی رد نظر یه
دادهبنیاد ،به صورت ا ستقرایی یک سل سله رویههای نظاممند را بهکار میگیرد تا نظریهای درباره پدیده مورد مطالعه ایجاد کند
(ا شتراوس و کوربین .)1998 ،2ماهیت ا ستقرایی این نظریه بهویژه باعث القیت و آزادی عمل محقق شده و فرایند پژوهش را
بسیار انعطافپذیر میسازد (گابریوم و هلستین2002 ،3؛ مورس2001 ،4؛ اسچریبل 5و استرین.)2001 ،
در این پژوهش با روی ردی کیفی ،مدل راهبردها و پیامدهای بهکارگیری منابع ان سانی شای سته در ورزش دان شگاهی ک شور در
1. Draganidis and Mentzas
2. Strauss and Corbin
3. Gubrium and Holstein
4. Morse
5. Schreiber
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راستای نمایش اهمیت توجه به شایستگیها ارائه میشود .مراهل و نحوه انجام پژوهش در ش ل زیر نشان داده شده است.

شکل  -1مراحل انجام پژوهش

شکل  .1مراهل انجام پژوهش

جامعه آماری پژوهش مدیران ارشد ادارات تربیتبدنی دانشگاهها و کارشناسان اداره کل تربیت بدنی وزارت عتف ،ادارات تربیت
بدنی دان شگاهها و هیئتهای ورزش دان شگاهی بودند که با توجه به ا صول پژوهش نظریه دادهبنیاد ،انتخاب شرکتکنندگان با
نمونهگیری هدفمند آغاز شوود و با نمونهگیری نظری بهمنظور انتخاب افرادی که به توسووعه مفاهیم در هال توسووعه و نظریه در
هال شو لگیری بیشووتر کمک کنند که این افراد را اصووطالهاً مطلعین یا دروازهبان می وانند (ارلندسوون1993 ،1؛ جانسووون،2
1990؛ مریام1998 ،3؛ نئومن ،)2007 ،4ادامه یافت .معیار انتخاب م صاهبه شوندگان دا شتن سابقه مدیریت ستادی در بدنه
ورزش دانشگاهی یا سابقه دمت باالی  15سال در این هوزه بود.
از نظر هجم نمونه ،معیار اشووباع نظری نشوواندهنده کفایت هجم نمونه بود .معیار اشووباع نظری ،ت رار دادههای قبلی بود که
پژوهشووگران با آن مواجه شوودند (بایرن .)2001 ،5به عبارت دیگر ،مقصووود از اشووباع نظری مرهلهای اسووت که در آن دادههای
جدیدی در ارتباط با مقوله بهدسووت نیامده و روابط بین مقولهها برقرار و تأیید شووده اسووت (گالسوور 6و اشووتراوس .)2017 ،در
مجموع با  22نفر مصاهبه ( 3مصاهبه مجدد جهت تایید ت رار شد) صورت گرفت که در جدول  1ویژگیهای جمعیت شنا تی
نمونه ارائه شده است.
جدول  .1توصیف ویژگیهای جمعیتشنا تی مصاهبه شوندگان
انحراف استاندارد  /درصد

میانگین  /فراوانی

بازه

جنسیت
مرد

16

7/72

زن

6

2/27

45/4

4/3

سن

65-31

میزان تحصیالت

سابقه کاری

لیسانس

1

4/5

فوق لیسانس

7

31/8

دکتری

14

63/6

16/6

2/4

30-12
1. Erlandson
2. Johnson
3. Merriam
4. Neuman
5. Byrne
6. Glaser
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در ادامه بهمنظور گردآوری دادهها ،در گام نخسووت بعد از بررسووی ادبیات تحقیق و پیشووینهها ،از مصوواهبه عمیق با راهنمای
پر س شنامه نیمه سا تاریافته بهعنوان ابرار گردآوری دادهها ا ستفاده شد و در صورت لروم با سؤاالت اکت شافی عمیقتری مانند
"چگونه؟"" ،چرا؟"" ،آیا میتوانی بیشووتر توضوویح دهی؟" و " روجی و نتیجه چه بود؟" .همچنین با نوشووتن یادداشووتهای
میدانی ،پژوهشگر رفتارهای غیرکالمی شرکتکنندگان (مانند هالتهای چهره ،ندهها ،گریهها ،م ثها و تأکیدها دا ل پرانتر
همراه با عبارتها ثبت شوود) و مشوواهدات ود را از محیط پژوهش و افراد مصوواهبهشووونده جمعآوری و در زمان تحلیل دادهها
اسووتفاده کرد .هر مصوواهبه بین نیم تا دو سوواعت (به دلیل تغییر پاسوو ها و یادآوری وقایع) با میانگین  53دقیقه تا به اشووباع
رسیدن دادهها ادامه یافت.
در نهایت جهت تحلیل دادهها از تحلیل محتوای قراردادی ا ستفاده شد که رو شی برای شنا سایی ،تحلیل و گرارش الگوهای
(تمها) موجود در دا ل متن اسووت .این نوع تحلیل ،زمانی مورد اسووتفاده قرار میگیرد که نظریههای موجود در زمینه موضوووع
تحقیق محدود باشوود (هاشوویح و شووانون .)2005 ،1در این روش طی فرایند طبقهبندی سوویسووتماتیک ،کدها و تمها از درون
محتوای متن مصاهبه شناسایی میشوند (اسپاناگل 2و هم اران.)2005 ،
در تحلیل دادهها ،روش مرهلهای و ت نیکهای تحلیلی اشووتراوس و کوربین مورد اسووتفاده قرار گرفت .این روش تحلیل شووامل
مفهوم بندی دادهها (کدگذاری باز ) ،مقولهبندی و ارتباط دادن بین مقوالت (کدگذاری محوری) ،سووا ت " ط داسووتان " که
مقوالت را به ی دیگر مرتبط میسووازد (کدگذاری انتخابی ) و پایان بخشوویدن به آن با مجموعهای گفتمانی از ق ووایای نظری
(مدل پارادایمی) ا ست ،می شود (ا شتراوس و کوربین1998 ،؛ گال سر و ا شتراوس2017 ،؛ پانچ .)2013 ،3در نتیجه ،برای تحلیل
دادهها از سه نوع کدگذاری (الف) باز( ،ب) محوری و (ج) انتخابی استفاده گردید (اشتراوس و کوربین.)1998 ،
بهمنظور تعیین اعتبار این مطالعه با ا ستفاده پنج معیار ارزیابی تأیید گردید که شامل باورپذیری  ،قابلیت تأیید یا تأییدپذیری،
قابلیت اعتماد و اصالت می شود .بهمنظور بررسی این پنج معیار ،از اندازههای متعددی مانند درگیر بودن طوالنیمدت با موضوع
پژوهش (اعتبار) ،اعتباریابی با اسوووتفاده از پنج شووورکتکننده (بخشوووی از متن مصووواهبه همراه با کدهای اول یه به رؤ یت
م شارکتکنندگان ر سید و میران تجانس کدهای ا ستخراج شده با نظر م شارکتکنندگان مقای سه شد) ،برر سی فرآیند پژوهش
توسووط اع ووای گروه پژوهش که تجربه زیادی در زمینه پژوهشهای کیفی داشووتند ،اسووتفاده از نظرات ناظران بیرونی از جمله
کار شنا سان ورزش دان شگاهی و ا ساتید گروه مدیریت ورز شی (تأیید پذیری) ،مثلث سازی دادهها (ا ستفاده از دادههای مختلف
مانند یادداشوووتبرداری میدانی و مصووواهبه) و مثلثسوووازی زمان (از طریق نمونهگیری در نقطههای زمانی مختلف در فرآیند
پژوهش) ا ستفاده گردید .بهمنظور سنجش پایایی نتایج ها صل از م صاهبهها نیر از روش پایایی بین ارزیابها ا ستفاده شد که
ضریب توافق نیر  0/86به دست آمد.
همچنین برای رعایت مسائل ا القی در این مطالعه ،اهداف مطالعه و روششناسی پژوهش برای افراد موردنظر بهصورت مختصر
توضیح داده شد و سپس از آنها پرسیده شد که آیا تمایل به شرکت در مطالعه را دارند یا یر .به آنها این اطمینان داده شد که
در هر مرهلهای هق انصراف و ترک مطالعه را دارند و اطالعاتشان محرمانه باقی واهد ماند .سپس از شرکتکنندگان واسته
شد که زمان و م ان منا سبی را برای برگراری م صاهبه تعیین کنند .در ابتدای جل سه م صاهبه از شرکتکنندگان وا سته شد
که فرم رضایت آگاهانهای را مبنی بر ضبط مصاهبهها ام ا کنند.

1. Hsieh and Shannon
2. Spannagel
3. Punch
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یافتهها
بهرهگیری از روشهای تحقیق کیفی و بهویژه نظریه دادهبنیاد یا زمینهای در زمینه موضوووع راهبردها و پیامدهای شووایسووتگی
سرمایههای ان سانی در سازمانهای ورز شی دان شگاهها ،روی رد جدیدی را به این هوزه به همراه دا شت .به صورتی که نگاهی
عمیقتر برای شناسایی ظرفیتها و چالشهای موجود و شنا ت زیربنایی یک پدیده ،بینشی اص و متفاوت نسبت به موضوع
ایجاد میکند .از جمله این ظرفیتها و بهعبارتی مقوالت میتوان به راهبردها یا کنشها ا شاره کرد که اقدامات هدفمندی را در
بر گرفته که راههلهایی برای پدیده مورد نظر فراهم سازند و منجر به ایجاد پیامدها و نتایجی شوند .از سوی دیگر ،راهبردهای
کنش و کنش متقابل مربوط به راهبردهای ایجادشووده برای کنترل ،اداره و بر ورد با پدیدهای ،تحت شوورایط مشوواهده شووده و
اص می شود .پیامدها نتیجه کنش و واکنش شرایطی است که در صوص پدیده وجود دارد (اشتراوس و کوربین .)1393 ،به
عبارت دیگر باید پیامدهای ها صل از بهکارگیری کنشها و واکنشها بهکار گرفته شده از سوی ادارههای تربیت بدنی و ورزش
دانشگاهی شناسایی شوند.
با توجه به مطالب ذکر شده در زمینه چیستی راهبردها و پیامدها ،در این بخش یافتههای هاصل از تحلیل دادههای جمعآوری
شده از مصاهبهها و یادداشتهای زمینهای بر اساس سه مرهله کدگذاری باز ،انتخابی و محوری ارائه شد.
نتایج کدگذاری باز
در فرآیند کدگذاری باز ،دادههای ها صل از م صاهبهها و یاددا شتهای زمینهای مفاهیم متعددی شنا سایی شد که بر ا ساس
نردی ی موضوعی و مفهومی در قالب دو بخش راهبردها و پیامدها ارائه واهد شد.
راهبردهار کدگذاری باز در این بخش در مورد کنشها یا کنشهای متقابل اصووی اسووت که از پدیده محوری (منابع انسووانی
شایسته) منتج میشوند و تحت تأثیر شرایط زمینهای و مدا لهگر قرار دارند.
کدهای باز استخراج شده از مصاهبهها و یادداشتهای زمینهای در مورد راهبردها در جدول  2ارائه شده است.
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جدول  .2کدهای باز استخراج شده در زمینه راهبردها
ردیف

کد باز

1

کوچک شدن و چابک سازی سازمانی

2

مهندسی مجدد

3

بهینهسازی سیستمهای منابع انسانی سازمانهای ورزشی دانشگاهها

4

نیاز به بازآموزی و یادگیری مادامالعمر به دلیل تغییر سریع شرایط

5

هاکمیت دموکراسی از طریق فرصتهای برابر برای کسب جایگاههای مدیریتی بر اساس شایستگی

6

مدیریت پویا و اثربخش

7

استفاده از ارزیابی و آزمونهای تناوبی از کارکنان بخصوص آزمونهای مهارتی

8

وجود ابرارهای سختافراری و نرمافراری مناسب در هوزه فناوری اطالعات

9

تدوین اهداف راهبردی صریح و روشن

10

ش لگیری مشاغل جدید برای رفع نیازهای جدید

11

گسترش آگاهی و شنا ت نسبت به نتایج مطلوب استفاده از شایستگی در سازمانها و ادارات
بهکارگیری منابع انسانی شایسته

12

بسترسازی فرهنگی از طریق اشاعه فرهن

13

تغییر استراتژیهای سازمان برای تأمین منابع

14

ایجاد فرصت مناسب برای کلیه کارکنان

15

گذر از روشهای قدیمی بهکارگیری و استخدام به روشهای نوین با توجه به شرایط متغیر

16

تقاضای روشهای استخدام و ارزیابی عمل رد مبتنی بر شایستگی

17

ایجاد نظام پردا ت مبتنی بر شایستگی و عمل رد کارکنان

18

ثبت تجربه افراد در هافظه سازمان

19

نیاز به نیروهای ماهر و متخصص به دلیل تغییرات اساسی شرایط

20

بیان ایدهها و راههلهای ارزیابی توسط مدیران

21

فراهم سا تن شرایط الزم برای پیادهسازی طرحهایی در زمینه ایجاد پارکهای علمی و پژوهشی

22

وجود برنامهریریهای جذب ،نگهداری و پرورش نیروی انسانی

پیامدهار کدگذاری باز در این بخش در مورد روجی هاصل از بهکارگیری راهبردهاست .با توجه شرایط درونی و بیرونی بررسی
شده و همچنین راهبردهای ارائه شده پیشبینی میشود که پیامدهای زیر هاصل شود.
کدهای باز استخراجشده از مصاهبهها و یادداشتهای زمینهای در مورد پیامدها در جدول  3ارائه شده است.
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جدول  .3کدهای باز استخراج شده در زمینه پیامدها
ردیف
1
2
3
4

کد باز
تغییر نگرش مدیران و تصمیم گیراندگان ارشد ورزش دانشگاهی نسبت به شایستگیها
فراهم کردن شرایط مناسب جهت مباهثه بین کارکنان سازمانهای ورزشی دانشگاهی بهمنظور توسعه
آگاهیهای فرهنگی – اجتماعی
تدوین برنامههای استراتژیک و راهبردی ویژه بهمنظور رفع نیازهای فرهنگی – اجتماعی منابع انسانی عالوه بر
اطالعات شغلی
ایجاد شرایط مساعد ماندگاری افراد کلیدی

5

توسعه فرهن

6

ارتقای سطح فرهن

7

تبدیل مهارتهای انتراعی به مهارتهای عینی و مشهود

8
9
10

یادگیری با هدف اجرای وظایف مبتنی بر علم ،دانش و فناوری
سازمانی

بسترسازی فرهنگی از طریق اشاعه فرهن
ایجاد فرهن

استفاده درست از نیروهای انسانی شایسته

یادگیری سازمانی

فراهم نمودن شرایط الزم و ارائه نمونههای استاندارد جهت آشنایی مدیران بهمنظور درک صحیح آنان از نحوه
کاربرد مطلوب از شایستگی منابع انسانی

11

ارائه مهارتهای بر اساس دیدگاه کارمندان

12

فراهم نمودن زیرسا تهای الزم جهت انتصاب نیروهای انسانی شایسته

13

توانمندسازی منابع انسانی با ارائه آموزشهای ضروری

14

افرایش انعطافپذیری سازمان با کاهش سطوح مدیریتی ادارههای ورزش دانشگاهی

15

بهکارگیری سبک مدیریت مشارکتی

16

بهبود ف ای رقابتی بین سازمانهای ورزشی دانشگاههای مختلف

17

شایستهساالری در استخدام نیروی انسانی

18

ارتقای سطح نوآوری و القیت

19

مدیریت دانش

20

تدوین و تعریف معیارها و شا صهای ارزیابی عمل رد نیروی انسانی مبتنی بر شایستگی

21

ارتقای درک کارکنان سازمانهای ورزشی دانشگاهها نسبت به جامعه هدف (یا مشتریها)

22

ترسیم نقش و تأثیر روابط اجتماعی کارکنان ادارات ورزشی دانشگاهها جهت ارتقای آگاهی و شنا ت نسبت به
مرایای شایستگیهای منابع انسانی

23

تبیین نقش شب ههای اجتماعی مجازی و تأثیرشان بر رشد و بالندگی مهارتهای تخصصی نیروی انسانی

24

معرفی شایستگی منابع انسانی بهعنوان ی ی از مهمترین عوامل تحقق مریت رقابتی در بین کارکنان

25

بازاریابی و اهتمام به نیازهای منطقی مشتریها (دانشجویان ،اساتید و کارمندان)

26

توجه به ارزشهای اجتماعی جامعه دانشگاهی

27

برقراری پیوند و رابطهای عمیق تر بین مشتریان (دانشجویان ،اساتید و کارمندان) و مسئولین ورزش دانشگاهی
جهت جلوگیری از تأثیر بازدارندگی فعالیت تش لها و نهادهای غیرورزشی

28

هفظ ،جلب رضایت و جذب مشتریان به فعالیتهای ورزشی و فوقبرنامه از طریق ت ریم و اهترام آنها

29

ارائه اطالعات مفید و ارزشمند در زمینه شنا ت رفتار و روانشناسی مخاطبان

30

هفظ هوشیاری مدیران

31

پیشگیری از اتخاذ تصمیمهای موازی و سلیقهای

32

ی پارچگی اهداف و برنامهها

33

ایجاد مریت رقابتی در تمامی عرصهها
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نتایج کدگذاری انتخابی و محوری
در این بخش ،یافتهها و نتایج ها صل از کدگذاری انتخابی و محوری مفاهیم بهد ستآمده که در فرآیند کدگذاری باز بر ا ساس
دو بخش راهبردها و پیامدهای شایستگی منابع انسانی سازماندهی گردید ،ارائه واهد شد.
راهبردهار یافتههای فرآیند تحلیل دادههای تحقیق بر اسووواس کدگذاریهای انتخابی و محوری در مورد راهبردها در جدول زیر
قابل م شاهده ا ست .راهبردهای شنا سایی شده با  3مقوله ا صلی ارائه شدهاند به طوری که پو ششدهنده چالشهای درونی و
بیرونی راهبردها و پیامدهای بهکارگیری منابع انسانی شایسته شامل تف ر راهبردی ،تحول سازمانی و نوآوری سازمانی است.
جدول  .4مقولههای هاصل از کدگذاری انتخابی و محوری در زمینه راهبردها
مقوله اصلی

مقوله فرعی

تف ر راهبردی

کوچک شدن و چابکسازی سازمانی
مهندسی مجدد
بهینهسازی سیستمهای منابع انسانی سازمانهای ورزشی دانشگاهها
نیاز به بازآموزی و یادگیری مادامالعمر به دلیل تغییر سریع شرایط
هاکمیت دموکراسی از طریق فرصتهای برابر برای کسب جایگاههای مدیریتی بر اساس شایستگی
مدیریت پویا و اثربخش
تدوین اهداف راهبری صریح و روشن

تحول سازمانی

ش لگیری مشاغل جدید برای رفع نیازهای جدید
گسترش آگاهی و شنا ت نسبت به نتایج مطلوب استفاده از شایستگی در سازمانها و ادارات
بسترسازی فرهنگی از طریق اشاعه فرهن

بهکارگیری منابع انسانی شایسته

تغییر استراتژیهای سازمان برای تأمین منابع
نوآوری سازمانی

گذر از روشهای قدیمی بارگیری و استخدام به روشهای نوین با توجه به شرایط متغیر
تقاضای روشهای استخدام و ارزیابی عمل رد مبتنی بر شایستگی
ایجاد نظام پردا ت مبتنی بر شایستگی و عمل رد کارکنان
نیاز به نیروهای ماهر و متخصص به دلیل تغییرات اساسی شرایط
فراهم سا تن شرایط الزم برای پیادهسازی طرحهایی در زمینه ایجاد پارکهای علمی و پژوهشی

پیامدهار پیامدهای ها صل از کارب ست راهبردها به کمک کدگذاری انتخابی و محوریِ اطالعاتِ ها صل از کدگذاری باز ،در ادامه
آورده شده ا ست .پیامدهای شنا سایی شده ها صل از راهبردها در  6مقوله که شامل تو سعه فرهن

سازمان ،تو سعه سازمانی،

بهرهوری و توسعه اجتماعی ،مقوله محیطی و پرورش تف ر استراتژیک است که تا هدود زیادی منطبق بر راهبردها نیر هستند.
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جدول  .5مقولههای هاصل از کدگذاری انتخابی و محوری در زمینه پیامدها
مقوله اصلی
توسعه فرهن

سازمان

مقوله محوری
تغییر نگرش مدیران و تصمیم گیراندگان ارشد ورزش دانشگاهی نسبت به شایستگیها
فراهم کردن شرایط مناسب جهت مباهثه بین کارکنان سازمانهای ورزشی دانشگاهی بهمنظور توسعه
آگاهیهای فرهنگی–اجتماعی
تدوین برنامههای استراتژیک و راهبردی ویژه بهمنظور رفع نیازهای فرهنگی–اجتماعی منابع انسانی عالوهبر
اطالعات شغلی
یادگیری با هدف اجرای وظایف مبتنی بر علم ،دانش و فناوری

توسعه فرهن

ارتقای سطح فرهن

سازمانی

بسترسازی فرهنگی از طریق اشاعه فرهن
ایجاد فرهن
توسعه سازمانی

استفاده درست از نیروهای انسانی شایسته

یادگیری سازمانی

فراهم نمودن شرایط الزم و ارائه نمونههای استاندارد جهت آشنایی مدیران بهمنظور درک صحیح
آگاهی از نحوه کاربرد مطلوب از شایستگی منابع انسانی
فراهم نمودن زیرسا تهای الزم جهت انتصاب نیروهای انسانی شایسته
توانمندسازی منابع انسانی با ارائه آموزشهای ضروری
افرایش انعطافپذیری سازمان با کاهش سطوح مدیریتی ادارههای ورزش دانشگاهی
بهکارگیری سبک مدیریت مشارکتی
بهبود ف ای رقابتی بین سازمانهای ورزشی دانشگاههای مختلف

بهرهوری

شایستهساالری در استخدام نیروی انسانی
ارتقای سطح نوآوری و القیت
مدیریت دانش
تدوین و تعریف معیارها و شا صهای ارزیابی عمل رد نیروی انسانی مبتنی بر شایستگی

توسعه اجتماعی

ارتقا درک کارکنان سازمانهای ورزشی دانشگاهها نسبت به جامعه هدف (یا مشتریها)
ترسیم نقش و تأثیر روابط اجتماعی کارکنان ادارات ورزشی دانشگاهها جهت ارتقای آگاهی و شنا ت نسبت به
مرایای شایستگیهای منابع انسانی
تبیین نقش شب ههای اجتماعی مجازی و تأثیرشان بر رشد و بالندگی مهارتهای تخصصی نیروی انسانی
معرفی شایستگی منابع انسانی بهعنوان ی ی از مهمترین عوامل تحقق مریت رقابتی در بین کارکنان

مقوله محیطی

بازاریابی و اهتمام به نیازهای منطقی مشتریها (دانشجویان ،اساتید و کارمندان)
توجه به ارزشهای اجتماعی جامعه دانشگاهی
برقراری پیوند و رابطهای عمیقتر بین مشتریان (دانشجویان ،اساتید و کارمندان) و مسئولین ورزش دانشگاهی
جهت جلوگیری از تأثیر بازدارندگی فعالیت تش لها و نهادهای غیرورزشی
هفظ ،جلب رضایت و جذب مشتریان به فعالیتهای ورزشی و فوقبرنامه از طریق ت ریم و اهترام آنها
ارائه اطالعات مفید و ارزشمند در زمینه شنا ت رفتار و روانشناسی مخاطبان

پرورش تف ر استراتژیک

هفظ هوشیاری مدیران
پیشگیری از اتخاذ تصمیمهای موازی و سلیقهای
ی پارچگی اهداف و برنامهها
ایجاد مریت رقابتی در تمامی عرصهها

بحث و نتیجهگیری
نتایج این مطالعه نشان داد که راهبردهای بهکارگیری شایستگی منابع انسانی در ادارهها و سازمانهای ورزشی دانشگاهها ،دارای
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پیامدهایی در سه سطح سازمانی ،محیطی و فردی ا ست .نتایج پژوهش در قالب  9مقوله ا صلی 46 ،مقوله فرعی و  58مفهوم
ارائه شد که در مدل موجود در ش ل  ،2شامل راهبردها (تف ر راهبردی ،تحول سازمانی و نوآوری سازمانی) و پیامدها (تو سعه
سازمان ،تو سعه سازمانی ،بهرهوری و تو سعه اجتماعی ،مقوله محیطی و پرورش تف ر ا ستراتژیک) می شود که «فرآیند

فرهن

راهبردهای بهکارگیری نیروی ان سانی شای سته جهت ه صول پیامدها» را ن شان میدهد .در این بخش بحث پیرامون یافتهها و
مقایسه و تبیین این یافتهها به تف یک عوامل مورد بررسی قرار واهد گرفت.

مقوله اصلی

پیامدها

راهبردها

•شایستگی منـابع
انســـــــانی در
ادارههای ورزشـی
دانشگاه ها

•تفکر راهبردی
•تحول سازمانی
•نوآوری سازمانی

•توسعه فرهنگ سازمان
•توسعه سازمانی
•بهره وری
•توسعه اجتماعی
•مقوله محیطی
•پرورش تفکر استراتژیک

شکل  .2مدل مفهومی پژوهش

راهبردها
در ش ل  3سل سلهمراتب تحقق راهبردها نمایش داده شده ا ست که به ترتیب شامل تف ر راهبردی ،نوآوری سازمانی و تحول
سازمانی میشود.

تف ر
راهبردی

کوچک شدن و چابک
سازی سازمانی،
مهدسی مجدد ،بهینه
سازی سیستم ها و ...

نوآوری
سازمانی

گذر از روشهای
قدیمی ،تقاضای
روشهای استخدام
مبتنی بر شایست ی و
...

تحول
سازمانی

ش ل گیری مشاغل
جدید ،گسترش
آگاهی ،بسترسازی
فرهنگی و ...

شکل  .3سلسلهمراتب راهبردها

تف ر راهبردیر تف ر راهبردی یک بصیرت و فهم است .این بصیرت کمک میکند تا انسان تشخیص دهد کدام یک از عوامل در
د ستیابی به موفقیت ،مؤثر ا ست و کدام یک مؤثر نی ست .بدون این ت شخیص صرف منابع هیچ ثمری را در موفقیت سازمان
نخواهد داشووت (غفاریان و کیانی .)1384 ،تف ر راهبردی ،فرایندی القانه و واگرا بوده و با چشوومانداز و دورنمای طراهیشووده
توسط رهبران سازمان مرتبط است .این امر مستلرم فراتر رفتن اندیشه مدیران از عملیات روزمره با هدف تمرکر بر قصد و نیت
راهبرد بلندمدت موردنظر برای ک سب و کار ا ست .آبراهام ،)2005( 1تف ر راهبردی را شنا سایی راهبردهای قابلاطمینان و یا
1. Abraham
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مدلهای کسووبوکاری میداند که به لق ارزش برای مشووتری منجر شوووند .او معتقد اسووت جسووتجو برای یافتن گرینههای
راهبردی مناسوووب که معموالً بهعنوان بخشوووی از فرایند مدیریت راهبردی انجام میگیرد ،این مهم نتیجه عملی تف ر راهبردی
اسووت .تف ر راهبردی یک فرایند مداوم اسووت که هدف آن رفع ابهام و معنا بخشوویدن به یک محیط پیچیده اسووت ،این فرایند
تجر یهوتحل یل موقع یت و همچنین ترک یب القانه ،ن تایج تحل یل در قا لب یک برنا مه راهبردی موفق یتآمیر را دربرمیگیرد
(مشب ی و راعی .)1387 ،تف ر راهبردی ،روی ردی است که در این راستا چارچوب نگرشی ارزشمندی را میآفریند و مفاهیم
اثربخ شی را عر ضه میکند؛ هرچند باید عمیقاً توجه دا شت که منظور از این مفاهیم ،بازآفرینی نگرش مدیران ا ست و نه تو سعه
دانش آن (کیانی و غفاریان .)1383 ،تف ر راهبردی مدیر را قادر می سازد تا بفهمد چه عواملی در د ستیابی به اهداف مورد نظر
مؤثر است و کدامیک مؤثر نیست و چرا؟ (زارعی و قلیها.)1389 ،
تحول سازمانیر انتخاب سبک مدیریت در ادارههای ورزشی دانشگاهها دارای تفاوتهایی است که گرچه همواره نمیتوان از یک
سبک مشخص در سازمان پیروی کرد؛ بنابراین ،با توجه به شرایط ادارههای ورزش دانشگاهی ،مدیران این سازمانها باید اعتماد
بی شتری به کارکنان دا شته با شند و تفویض ا تیارات به آنان را بی شتر کنند و تمایل بی شتری به سوی مدیریت م شارکتی و
تحولگرا داشووته باشووند .به گفته تافلر ،)2005( 1تنها با بهرهگیری القانه از تغییر برای هدایت کردن ود تغییرات اسووت که
میتوانیم از آ سیب شوک آینده در امان بمانیم و به آیندهای بهتر و ان سانیتر د ست یابیم .ا ستمرار و تداوم تغییر به صورت یک
ا صل ان ارناپذیر همواره پا برجا ست .لذا اگر واهدی ود را با دیگر اع ای جامعه هماهن

ن ند ،مجبور به ش ست ،انحالل،

ضعیف شدن میگردد ( اکی1381 ،؛ رابینر .)1388 ،2تحول سازمانی ،فرآیندی برنامهریریشده و اصولی (نظاممند) است که با
بهرهگیری از ارزشها و ا صول علم رفتاری کاربردی در سازمانها ،در پی افرایش اثربخ شی فردی و سازمانی ا ست (فرنچ و بل،3
 .)1380تحول سووازمانی بدون مقدمهچینی انجام نمیگیرد .محرکهای تغییر اصوووالً از محیط سووازمانی یا بازار سوورچشوومه
میگیرند .این محرکها مواردی از قبیل نیازهای جدید ،گسووترش آگاهی و شوونا ت و تغییر اسووتراتژیهای سووازمان را در بر
میگیرند همچنین ناکارایی مدیر میتواند محرکی برای تغییر در سازمان باشد.
نوآوری سازمانیر نوآوری فرایندی م ستمر و برنامهریری شده ا ست که موجب افرایش توان و مریت رقابتی سازمان و در برآیند
کلی موجب افرایش درآمد و شهرت سازمان می شود (کی سی 4و هم اران .)2012 ،هَمِل و رابن )2000( ،5معتقدند نوآوری نه
صرفاً بهعنوان یک وا سته مدیریتی بل ه بهعنوان یک ضرورت در ک سب و کار سازمانها تلقی می شود .نوآوری سازمانی ،به
توسعه یا پوذیرش یوک ایوده یوا رفتوار در عملیوات کسبوکار ،که برای کل سازمان تازگی دارد ،اطالق میشود که ایجاد ارزش
از ت نولوژی جدید یا فعالیتهای اداری جدید بر هسب محصوالت یا فرایندهای جدید اس وت (وان و  .)2007 ،ن ووآوری شامل
ایجاد ،پذیرش و اجرای ایدههای ن وو در زمین وه فراین ودها ،تولی ودات و ودمات جدی ود ی وا روشهای بازاریابی است .در واقع
نوآوری سازمانی بهعنوان اجرای ایدههایی کوووه بووورای سوووازمان جدید است ،تعریف میشود .بر این اساس در سازمانهایی که
دارای جو نوآوری هسووتند ،سووطح آزادی ،ودمختاری ،انعطافپذیری و تحملپذیری مخاطره بیشووتر بوده (آمابل 6و هم اران،
1996؛ اگبو 7و هم اران1998 ،؛ مارتینر و تربلنچ )2003 ،8و همب ستگی مثبت بین جو نوآورانه و اقدامات نوآورانه آنها نیر بهتر
مشاهده شود (شان ر 9و هم اران.)2017 ،
1. Toffler
2. Robbins
3. French and Bell
4. Kissi
5. Hamel and Ruben
6. Amabile
7. Egbu
8. Martins and Terblanche
9. Shanker
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پیامدها
در انتهای مدل بر استه از نظریه زمینهای ،پیامدهای مقوله اصلی (منابع انسانی شایسته) قرار میگیرند.

شکل  .4مدل نظری پیامدهای استفاده از شایستگی منابع انسانی

پیامدها از یک طرف نتیجه نهایی مقوله ا صلی ه ستند و از دیگر سو ،ود زمینه ساز تو سعه مقوله مرکری ه ستند .عالوه بر این
ش ل  4مدل نظری مربوط به پیامدهای استفاده از شایستگی منابع انسانی را نمایش داده است.

توسعه فرهن

سازمانر ایجاد یک فرهن

سازمانی سازنده ،رضایت کارکنان را افرایش داده و در ایجاد یک محیط کاری مثبت

با افرایش تعامالت بین هم اران مؤثر ا ست (همیدی و هم اران .)1394 ،در این فرهن

وظایف بهنحوی سازمان داده می شود

که کارکنان را برای ر سیدن به سطح باالیی از ر ضایت شخ صی و اهداف سازمانی ،کمک میکنند (مترکو 1و هم اران.)2004 ،
فرهن

سازمانی بهعنوان مجموعهای از باورها و ارزشهای م شترک تعریف می شود که بر رفتار و اندی شه اع ای سازمان اثر

میگذارد و میتواند نقطه شروعی برای هرکت و پویایی و یا مانعی در راه پیشرفت به شمار آید .فرهن

سازمانی از اساسیترین
1. Meterko
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زمینههای تغییر و تحول در سازمان است (همیدی و هم اران .)1394 ،فرهن

سازمانی در هر سازمان ،منحصربهفرد است و از

ابعاد عینی و ذهنی تشوو یل میشووود و با طبیعت عقاید و انتظارات مشووترک درباره زندگی سووازمان ،ارتباط دارد (اشووریدر 1و
هم اران .)2005 ،در سووازمانهایی که فرهن

قوی دارند ،ارزشها ،باورها و هنجارهای غالب به شوودت هفظ و به طور روشوون

تبیین میشوووند و تعداد زیادی از کارکنان از آن همایت میکنند و آن را گسووترش میدهند (هافسووتد 2و هافسووتد.)1991 ،
فرهن

سازمانی ضعیف و نا سالم ،منجر به آ شفتگی و ف شار روانی می شود که ن شانههای آن اه ساس درماندگی ،انروا ،ناامیدی،

سر وردگی و بدبینی نسبت به ود و دیگران است و آثار آن به صورت کاهش بهرهوری و نارضایتی شغلی ظاهر میشود (رابینر
و کالتر .)1995 ،3عالوه بر این ن شان داده شده که فرهن

سازمانی روی تدوین اهداف و ا ستراتژی ،ر ضایت شغلی ،انگیرش

شغلی ،عمل رد سازمانی ،القیت و نوآوری ،میران م شارکت کارکنان ،ت صمیمگیری ،سختکو شی و اثربخ شی سازمانها تأثیر
میگذارد (دکوات 4و هم اران1994 ،؛ وبر و پلیس ین.)1996 ،5
بهرهوریر افرایش بهرهوری بهعنوان ی ی از دغدغههای اصلی مدیران اجرایی و تصمیم گیران هر کشور است (مصلحی و صالهی
کجور .)1395 ،ارتقای کیفی و بهرهوری در ورزش دان شگاهی ی ی از مباهث هاد امروز ا ست ،چرا که دان شگاهها و مؤ س سات
آموزش عالی ی ی از مهمترین نهادههای علمی در راه تولید دانش و فناوری و تربیت دانشووجویان و دانشوومندان میباشووند ،این
سازمانها بایستی همواره در راه تعالی قدم نهاده و با بهبود در کیفیت ارائه دمات ،وظیفه طیر و تأثیرگذار ود را به بهترین
ش ل مم ن به انجام ر ساند (قورچیان و هم اران .)1388 ،بهرهوری ی ی از عوامل پی شرفت هر جامعه ا ست و مقدار و میران
ر شد بهرهوری در هر ک شوری نقش به سرایی در سطح رفاه ،میران تورم ،بی اری ،سالمت اقت صادی جامعه و رقابتپذیری در
سووطح جهان دارد .با توجه به محدودیت منابع ،افرایش جمعیت و رشوود نیازها و واسووتههای بشووری در این رقابت شوودید در
صحنه جهانی ،بهرهوری عامل رشد و بقا در بلندمدت میباشد (محمدی پیراسته و هم اران .)1390 ،بهرهوری میتواند بهعنوان
ی ی از شا صهای توسعه و ارتقای کیفیت در هر سازمانی لحاظ شود و ی ی از راههای افرایش سرمایهگذاری در هر سازمان در
نظر گرفته شود (قمری و هم اران.)1397 ،
توسعه اجتماعیر بور اسواس آ ریون تعاریوف سوازمان ملول ،توسوعه اجتماعوی فراینودی از تغییورات اسوت کوه منجور بوه
بهبوود در «بوه زیسوتن» و «روابوط اجتماعوی» میشود (جغتایی و هم اران .)1395 ،توسعه اجتماعی هم شامل دستاوردهای
مادی مانند سالمت ،آموزش و پرورش مناسب ،دسترسی پایدار به منابع ،برای زندگی مناسب در یک محیط قابلپذیرش است،
هم دسوووتاوردهای غیرمادی با ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی مانند هس کرامت ،امنیت و شووومول اجتماعی و دسوووتاوردهای
سیاسی مربوط به فعالیت ،مشارکت و بازنمایی (موسسه مطالعات توسعه اجتماعی سازمان ملل .)2015 ،6توس وعه اجتماع وی در
جهوت رفوع تبعیوض و ایجواد ف وای اجتماعوی مناسوب بورای بوروز تواناییهای بالقووه انسانها گام بور میدارد (جغتایی و
هم اران .)1395 ،هوودف توسووعه اجتماعووی رسوویدن بووه نقطووه مطلوووب اسوت (اصغرپورماسوله و هم اران.)1394 ،
مقوله محیطیر در مبحث رضایت مشتریان در جامعه دانشگاهی ،مشتری به دانشجو ،کارمند و استاد دانشگاه اطالق می شود که
ب سته به سطح دان شگاه یا مؤ س سه آموزش عالی ،جلب ر ضایت آنان نیر ،سطوح متغیری دارد .بهنحوی که در بر ی دان شگاهها
تأمین نیازهای اولیه در هوزه ورزشی دانشگاه مانند برگراری مسابقات ورزشی همگانی و مناسبتی میتواند سطح قابل قبولی از
رضایت را ایجاد کند .لی ن این سطح از توجه و پردا تن به فعالیتهای ورزشی در دانشگاههای بررگتر و برتر ،موجب نارضایتی
1. Schraeder
2. Hofstede
3. Coulter
4. Duquette
5. Weber and Pliskin
)6. United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD
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و عدم تأمین انتظارات و توقعات مشتریان از اقدامات متولیان تربیت بدنی دانشگاه واهد شد .ازاینرو ،تنوع و گستره فعالیتها
و هتی زیر سا تهای ورز شی در دان شگاهها متفاوت است .از طرفی شنا ت رفتار م شتریان و روان شنا سی مخاطبان و اهتمام و
توجه به نیازها و واستههای منطقی آنان امتیاز ویژهای است که مدیران و کارشناسان را در مسیر توفیق و تثبیت جایگاهشان
یاری میکند و در نقطه مقابل ،ادراکات نادرسووت از نیازهای مشووتریان ،فعالیتها را به بیراهه واهد برد .داشووتن نظم ،برنامه،
ایجاد ارتباط ،ارائه اطالعات به اندازه و به موقع و توجه به ارزشهای اجتماعی جامعه دانشوووگاهی و ت ریم ،اهترام و اعتماد به
آنان زمینهساز هفظ مشتریان ،رضایت و جذب آنها به فعالیتهای ورزشی و تفریحات سالم واهد شد.
جذابیت گرینههای جایگرین ورزش دانشوگاهی مانند فعالیتهای تشو لها و نهادهای غیرورزشووی ،کانونهای فرهنگی -هنری،
باشووگاههای ورزشووی مجاور دانشووگاهها ،کلوپهای بازیهای رایانهای و غیره میتوانند از عوامل بازدارندهای بهشوومار آیند که
تهدیدی برای متولیان ورزش در دان شگاهها با شند .ازاینرو شنا ت و آ شنایی با این قبیل عوامل بازدارنده و تالش برای ایجاد
ارتباط و تعامل بی شتر و م ستح متر با م شتریان ،پیوندی عمیقتر بین آنان و م سئولین ورزش دان شگاهی برقرار واهد نمود که
وفاداری و تعهدشووان به ورزش را نیر پایدارتر و بادوامتر میکند .با توجه به این میتوان نتیجه گرفت که غفلت از این موضوووع و
عدم توجه به عوامل بازدارنده موجب جابجایی مشوووتریان از ورزش به گرینههای جایگرین که دمات مشوووابه برای اقشوووار
دانشگاهی ارائه میدهند ،میشود.
پرورش تف ر استراتژیکر نتایج و پیامدهای پرورش تف ر استراتژیک شامل چهار مقوله فرعی هفظ هوشیاری مدیران ،پیشگیری
از اتخاذ تصمیمهای موازی و سلیقهای ،ی پارچگی اهداف و برنامهها و ایجاد مریت رقابتی در تمامی عرصه بود.
با توجه به طیف مخاطبان و م شتریان ورزش دان شگاهی که شامل دان شجویان ،کارمندان و ا ساتید ا ست و همچنین گرینههای
غیرورزشووی جذاب و جایگرین ورزش دانشووگاهی موجود در محیط دانشووگاه ،اگر متولیان ورزش دانشووگاهها نتوانند با تی ه بر
شایستگیهای منابع انسانی ،راهبردهایی مانند تف ر راهبردی ،تحول سازمانی و نوآوری سازمانی زمینه توسعه فرهن

سازمانی،

تو سعه سازمانی ،بهرهوری ،تو سعه اجتماعی ،پرورش تف ر ایدئولوژیک و توجه به مقوالت محیطی را فراهم کنند ،قادر به جلب
ر ضایت م صرفکنندگانش نخواهد بود و در مقابلِ جذابیت سایر نهادهای غیرورز شی دوام چندانی نخواهد آورد؛ بنابراین تو صیه
می شود که مدیران باالد ستی ورزش دان شگاهی طرحهای کار شنا سی شده را جهت شنا سایی و پیاده سازی شای ستگیهای الزم
برای کارکنان ورزش دانشگاه اجرا کنند و نیروی انسانی را بر اساس شایستگیها ،جذب و استخدام نمایند .ورزش دانشگاه فقط
در این صوووورت در عرصوووه رقابتهای کنونی موجود در محیط دانشوووگاهی بالندگی ود را هفظ واهد کرد و این بالندگی را
افرایش واهد داد.
همانند اغلب مطالعات مبتنی بر نظریه بر اسوووته از دادهها ،یافتههای این مطالعه با ات ا به دیدگاه و تجربیات افراد و شووورایط
محیطی تحقیق بهدست آمده و نتایج هاصل در شرایط و محیط مشابه قابل تعمیم است .موافقت و جلب نظر برگان در انجام
تحقیق نیر ی ی دیگر از محدودیتهای پیش روی محققان بوده است .توصیه می شود بررسی متغیرها و روابط بین آنها از طریق
پژوهشهای آماری هم بررسی گردد و از ابرارهایی مانند پویایی شناسی سیستم 1برای نحوه تأثیرگذاری متغیرهای مدل بر روی
ی دیگر استفاده شود .از سوی دیگر ،در طراهی مدل راهبردها و پیامدهای ب ارگیری منابع انسانی شایسته از مدیران ارشد و با
سووابقه مدیریت سووتادی در بدنه ورزش دانشووگاهی اسووتفاده شووده اسووت ،اما مدیران میانی و کارکنان ادارههای تربیت بدنی
دانشگاهها نقش آفرینی بسیار کمرنگی در طراهی این مدل داشتهاند.

1. System dynamics
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Abstract
Objective: The purpose of the current research work was to identify the strategies and consequences of
utilizing the appropriate human resources in physical education institutions of universities.
Methodology: In order to achieve this goal, the qualitative methodology and the research method of
grounded theory were used, and in terms of purpose, it was an applied research. The research population
included the physical education elites in college sports (including the senior executives from the physical
education offices of the universities and experts from the Ministry of Sports and Youth), and the samples
were taken theoretically and snowball. The data collection tool was a semi-structured interview, and the
data from the interviews was analyzed and coded in a context-based way.
Results: The results of the grouping of codes represented 9 main categories, 46 sub-categories, and 58
concepts that were presented in the form of a paradigmatic model including the strategies (strategic
thinking, organizational transformation, and organizational innovation). The consequences, i.e.
development of organization culture, organizational development, productivity, development Social,
environmental category, and strategic thinking, emerged in college sports organizations.
Conclusion: Considering the range of audiences and clients of college sports that include students, staff,
and professors as well as the attractive and alternative options for the existing college sports, if the
custodians of college sports can not provide (via relying on human resource competencies and
implementing strategies such as strategic thinking, organizational transformation, and organizational
innovation) a field for the development of organizational culture, organizational development,
productivity, and social development, the development of ideological thinking and focus on the
environmental issues will not be able to satisfy the consumers. Therefore, it is recommended that the
top managers of college sports carry out the planned plans in order to identify and implement the
necessary competencies for college sports staff and to recruit human resources based on competencies.
Keywords: Human Resources, College Sport, Competency Models, Grounded Theory.
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